
                                                                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з питань дотримання прав людини, депутатської 

діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів 

 

24  січня  2022 року 

 

  15.00 год.                                                                                     Сесійний зал 

  

 1. Про порядок денний  засідання постійної комісії з питань дотримання 

прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, 

конфлікту інтересів. 

 Доповідає голова постійної комісії Андрій МІЛІНЧУК. 

2.(3). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016 року 

№11/35 «Про затвердження Порядку надання разової матеріальної допомоги 

особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні сили 

України». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

3.(5). Про внесення доповнення до рішення міської ради від 25.11.2021 

року     №15/93 «Про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік». 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

 4.(9). Про   затвердження переліку адміністративних послуг. 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

5.(10). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через територіальний підрозділ управління «Центр надання 

адміністративних послуг». 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

6.(11). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Білин (Білинський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

7.(12). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Зелена (Зеленський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 



8.(13). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Ружин ( Ружинський  старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

9.(14). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі  Заріччя ( Тойкутський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

 10.(15). Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/36 

“Про затвердження структури,  загальної чисельності апарату управління 

міської ради та її виконавчих органів”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій МАЦЮК. 

11.(16). Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року 

№5/110 «Про затвердження Положення про старосту Ковельської 

територіальної громади». 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

12.(17).Про звернення Ковельської міської ради щодо об’єднання зусиль 

заради збереження демократії. 

Доповідає голова фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»  Жанна 

ЯЦУК. 

13.(18).Про звернення Ковельської міської ради щодо неприпустимості 

набрання чинності закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600). 

Доповідає голова фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»  Жанна 

ЯЦУК. 

  


